
 

 

 

Konferencijos  „STEAM YRA VISUR“  programa 

2019-04-17, Velžys 

AKTŲ  SALĖ 

Plenarinis posėdis 

Moderuoja Vaida Šiaučiūnė 

Laikas Lektorius Tema 

12.00–12.15  Velžio gimnazijos direktorius 

Rimtas Baltušis 

Konferencijos atidarymas. 
„ERASMUS+” projekto „STEAM mokymasis.Iki 
begalybės“ Nr.2017-1-LT-01-KA101-034992, 
tvarumo tyrimo pristatymas. 

 

12.15–12.25 Projekto koordinatorė  

Rita Storastienė 

Kvalifikacijos tobulinimas užsienyje 

12.25–12.20 Projekto koordinatorė 

Dalia Vizbarienė 

Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5–8 

klasėms išbandymas: problemos ir galimybės. 

12.20–12.50 KTU Panevėžio fakulteto ir 

VGTU prof. dr.  

Darius Viržonis 

Nuo statybų iki nanotechnologijų. Mechatronika 

ir robotika, mokslas ir studijos Panevėžyje. 

13.00–13.40  EPS Chavannes-près-Renens 

Vaud), (Šveicarija) 

matematikos, ekonomikos, 

gamtos mokslų ir IT mokytojas  

Mehdi Hihi 

STEAM modelio integravimas į bendrojo 

ugdymo programas. Europos mokyklų 

bendradarbiavimas. 

13.50–14.30 GFTSE organizacijos mokymo 

programos vadovas 

Tolga Rıza Yildirim (Turkija) 

Kosminės stovyklos požiūris į STEAM 

mokymą. 

 

KAVOS PERTRAUKA 



UAB „LANTEL“ INOVATYVIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ PRISTATYMAS 

Praktiniai užsiėmimai 15.30–16.15 val. 

Tema Lektorius Tikslinė grupė Vieta 

Šveicarijos ugdymo sistema. 

Lietuvos ir Šveicarijos 

mokyklų bendradarbiavimas, 

plėtojant STEAM gerosios 

patirties sklaidą. 

Mehdi Hihi – EPS Chavannes-

près-Vaud (Šveicarija) – 

matematikos, ekonomikos, 

gamtos mokslų ir IT mokytojas 

Pagrindinio ugdymo 

mokytojai 

2-36 kab. 

Pasinerk į Kosminę stovyklą  Tolga Riza Yildirim (Turkey) – 

GFTSE organizacijos mokymo 

programų vadovas ir stovyklos 

alumnai 

Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

mokytojai 

2-06 kab. 

Inovatyvių eksperimentų 

svarba ankstyvajame ugdyme 

Jurgita Vaitiekūnienė - 

Panevėžio rajono švietimo 

centro direktorė 

Renata Jankevičienė - 

Panevėžio rajono švietimo 

centro direktorės pavaduotoja 

 Mokytojai, 

nedalyvavę 

„Erasmus+“ KA3 

programos projekte 

„MOV-UP“ 

2-29 kab. 

Lauko pedagogikos gerosios 

patirties sklaida „Mokomės 

gamtoje ir iš gamtos“ 

Jurgita Ablėnė – Panevėžio l/d 

„Žvaigždutė“ direktorė 

Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

mokytojai 

Baltoji 

niša 

Ugdymo proceso 

sužaidybinimas 

Vaida Šiaučiūnė – Velžio 

gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja metodininkė 

Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

mokytojai 

2-10 kab. 

Skaitmeninė pamoka/mokykla Edita Davidonytė – Velžio 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, IT 

mokytoja metodininkė 

Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

mokytojai 

3-28 kab. 

Lauko pedagogikos gerosios 

patirties sklaida. Orientacinis 

žaidimas „Pažink Velžį“ 

Kęstutis Bražinskas – Velžio 

gimnazijos geografijos 

mokytojas metodininkas 

Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

mokytojai 

3-02 kab. 

Tiriamieji darbai su gamtine 

medžiaga neformalaus 

ugdymo užsiėmimuose 

Olga Šapalienė – Velžio 

gimnazijos biologijos mokytoja 

metodininkė 

Pagrindinio ugdymo 

mokytojai 

3-18 kab. 

IKT įrankių naudojimas 

pamokose 

Jurgita Kuprinskienė – Velžio 

gimnazijos anglų kalbos  

vyresnioji mokytoja, Sandra 

Petrovienė – matematikos  

vyresnioji mokytoja 

Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

mokytojai 

3-22 kab. 

10. Robotika neformalaus 

ugdymo užsiėmimuose 

Viktoras Samoilovas – Velžio 

gimnazijos matematikos ir IT 

vyr.mokytojas 

Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo 

mokytojai 

3-29 kab. 

 

16.15-16.30 VAL.REFLEKSIJA, AKTŲ SALĖ 


